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Elektrotechnik fotovoltaických systémů 

 

Hledáme nového kolegu, který rozšíří oddělení diagnostiky, monitoringu a inteligentního řízení 
budov v našem výzkumném centru v Buštěhradě. Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum a vývoj 
v rámci projektů a smluvního vývoje pro firmy. 

Náplň práce: 

 Elektromontážní práce v laboratoři i v terénu se zaměřením na fotovoltaické a bateriové systémy  

 Návrh zapojení, kreslení schémat, příprava technických zpráv 

 Zprovoznění a kontrola systémů, instalace měření 

 Práce s měřicími přístroji, základní instalace řídicí systémů 

Co od Vás očekáváme:  

 Zkušenosti v oblasti fotovoltaických systémů s montáží, nastavením, obsluhou 

 Praktická zručnost 

 Samostatnost 

 Platné osvědčení dle § 6  vyhl. 50/1978 Sb či vyšší 

 Zkušenosti s technickým kreslením 

 Schopnost základního zpracování výsledků (Word, Excel) 

 Znalost akumulátorových technologií, komunikačních protokolů výhodou 
 

Nabízíme:  

 Různorodost projektů, možnost realizace vlastních nápadů 

 Práce na vývoji a testování inovativních řešení 

 Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 

 Moderní, kvalitní a přátelské pracovní prostředí ve špičkovém vědecko-výzkumném centru 

 Týmové sportovní a kulturní akce 

 Stravenky, 30 dnů dovolené, sickdays 

 Příspěvek zaměstnavatele na jazykové kurzy 

 Nástup ihned nebo dle dohody  na plný či částečný úvazek (min.úvazek 0,6) 

 Je možné využívat systém pro sdílení dopravy autem z Prahy, zejména z okolí Dejvic a metra A 

 

Adresa pracoviště: Třinecká 1024, Buštěhrad (10 minut jízdy od Letiště V. Havla) 

Termín uzávěrky přihlášek: 30. 7. 2017 

Strukturovaný životopis a krátký průvodní dopis (několik vět o vašich zkušenostech a představě budoucího 

uplatnění) zašlete prosím na emailovou adresu: petra.nedvedova@uceeb.cz 

Do předmětu zprávy prosím napište „FV“ 
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